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 چکیده 

 یهادانش آموزان با استفاده از سبک یپژوهشگر هیبینی روحپیش یطرح مدل ساختار پژوهش حاضر به هدف:

 پرداخته است.تفکر معلمان  یهاو سبک سیتدر

آموزان و معلمان دوره اول دانش هیپژوهش، شامل کل یبود. جامعه آمار یاز نوع همبستگ یفیتوص قیروش تحق روش:

بودند و با استفاده از  لیمشغول به تحص 2991-97 یلیهست که در سال تحص رازیچهارگانه شهر ش یمتوسطه نواح
معلم انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل  16و  آموزدانش 166تعداد نمونه  ،ایچندمرحله یاخوشه یریگروش نمونه

 ,Harrison, and Bramson) های تفکر، پرسشنامه سبک(Grasha and Richman, 2002) سیهای تدرپرسشنامه سبک

 بیترتها به ، ضریب آلفای کرونباخ آنبود (Mohammad Sharifi, 2013) یپژوهشگر یهیو پرسشنامه روح (2002
 یآمار یهااز روش یریگو با بهره Lisrel و Spss یافزارهاپژوهش با استفاده از نرم یهاافتهیبود.  22/6و  92/6، 79/6

 وتحلیل شد.چندگانه تجزیه ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیضر ،یاتک نمونه یآزمون ت

باالتر از حد متوسط است، سبک غالب تدریس معلمان، سبک  آموزاندانش یپژوهشگر هینشان داد روح جینتا ها:یافته

 سیبک تدراز س یتعداد نیب یهست. رابطه معنادار ییگرالیو سبک غالب تفکر آنان سبک تحل کنندهلیتسه سیتدر

 هیمعلمان و روح سیانواع سبک تدر نیب میقو مست داریمعن یاو سبک تفکر معلمان مشاهده شده است. رابطه

 یکننده معنادار ینیبشیطور همزمان پو سبک تفکر معلمان به سیآموزان وجود دارد. سبک تدردانش یپژوهشگر
 .باشندیآموزان مروحیه پژوهشگری دانش یبرا
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 مسئله مقدمه و بیان
نظام  محصولدارد و  ی زیادیآن جامعه بستگ ینظام آموزش ییکارآ وبه کیفیت  یاهر جامعه یندهآ   

 یستدر یننو یهاو استفاده از شیوه یسعوامل مؤثر در کیفیت تدر شناساییهر کشور به  یآموزش

 یتنها راه تحقق انسان واقع یتوتربیمتعل (.Abbasi, Sadipoor and Asadzadeh, 2017) وابسته است

 یادههر ملت زن بنابراین؛ باشدمیجوامع به کمال مطلوب  یدسترس همتا برایبی ةلیوسآن  تبعبهو 

 یارختکه در ا هاییها و داشتهتواناییخود متناسب با  یاجتماع یطو شرا یفرهنگ ةپیشینبا توجه به 

 دارایی یک. آموزش کندیم یزیریپ یشخو یهاتحقق کمال مطلوب و هدف یرا برا یدارد، نظام خاص

که  یدآیشمار مبه وپرورشآموزش یندفرا یاصل از عناصر یکی یسو تدرشود محسوب میجامعه  برای

 (. Shabani, 2014) کندیم یفارا ا ینقش مؤثر ینظام آموزش ییدر کارآ
سال  رداست که  عیسر یبه حد رشد نیاست. ا افتهی شیافزا سرعتبه، دانش کمیو  ستیدر قرن ب    

 رییتغ زی، نقش آموزش نطیشرا نی. در ایافته است شیساعت پنج برابر افزا 71دانش ما هر  1616

، 2926در دهه  است.  رممکنیاز دانش غ یمیعظ ریمقاد نیانباشت چن با آموزش رایکرده است ز

شد ر دیبا یاعالم کرد که هدف آموزش چنین شرایطی بینیپیشی با آموزش بانک جهان یهاگزارش

از  یاری، بسآن ازپس  ،مستقل فکر کند و مشکالت را خالقانه حل کند طوربهباشد که بتواند  ینسل

 ند.کن دایپ راهی حلیمشکل  نیرفع ا یدادند تا بتوانند برا رییخود را تغ یمل هایبرنامهکشورها 

ساختن آموزش این حجم از  غیرممکن ،مشکلی که افزایش دانش برای کشورها ایجاد کرده ترینمهم

دانش است. به همین دلیل بسیاری از کشورها برنامه درسی خود را تغییر داده و آموزش سطوح برتر 

ه مؤلف چند برتر تفکر از یهامهارت .آموزشی خود تبدیل کردند هاینظامهدف  ترینمهمتفکر را به 

 Dilekli) هست و حل مسئله ی، تفکر انتقادیریگمی: تفکر خالق، تصمهاآنترین متشکیل شده که مه

and Tezci, 2016 .)ایگونهبه را درسی و آموزشی هایبرنامهنظام  نیبنابراین الزم است که ا 

ل ح و انتقادی تفکر خالقیت، و آفرینندگی همچون شناختی هایکند که همه توانایی دهیسازمان

 رانراگیف شخصیتی هایویژگی و یافته پرورش هستند، پژوهشگری اصلی شناختی عناصر از که مسئله

 عهجام تحویل کاوشگر و خالق پرسشگر، جستجوگر، هایها و شخصیتذهن یندهشکوفا شود تا در آ

استفاده از تنوع  نیو همچن فراگیران یازهایبا نظارت بر ن متفاوت 2سیتدر یهااستفاده از سبک .شود

 یریادگی امیددهنده دتوانیم یریادگی-یاددهی ندیفرا یدر ط سیتدر یهاها و سبکدر روش

 Hassanzadeh, Bahram) باشد و رشد توانایی شناختی در فراگیران یدر تمام طول زندگ العمرمادام

Rezaie, and Poladi, 2013.) فراگیراندادن ادراک  فرمدر  ایعمدهنقش  انمعلم تدریس یهاسبک 

 فیتعر گونهاین را سیسبک تدر 1یاکسل (.Coldren and Hively, 2009) دارند نسبت به معلم و کالس

 رکنااست که در  معلمدوام  و رفتاری غالب و با یشخص اتیخصوص مبین سی: سبک تدرکندمی

                                                             
1. Teaching styles 

2. Yuksel  
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 ةدهندنشان سیسبک تدر ،دیگربیانبهسازند؛ یرا آشکار مآن  ،کالس خود تیریرهبری و مد

 Amin) تاس نوع رفتار وی در کالس ةکنندمشخصو  معلمبادوام شخص  هاییژگیو و اتیخصوص

Khandaqi, and Rajaii, 2013) .سیتدر روش ،هستمهم  سیو سبک تدر سیتدر روش انیم زیتما 

 دنیدر مورد فرآ سیتدر . روشهست سیمربوط به هنر تدر سیتدر سبک و سیمربوط به علم تدر

طول  در هاآنکه  یبه مدرسان و روش شتریب سیسبک تدر کهدرحالیشود. می استفاده سیتدر یفن

 سیدارد اما سبک تدر یعموم یجنبه سیوش تدرر دیگرعبارتبه اشاره دارد. دهندیانجام م سیتدر

 ترینمهمیکی از  عنوانبههای تدریس معلمان سبک (.Zhang, 2001) ددارو متفاوت  یشخص یجنبه

 های شناختی فراگیرانتواند بر تواناییعاملی که می عنوانبهعوامل جو یادگیری و آموزش در مدارس و 

 که در یآموزاندانشچنانچه  (.Hauer, Straub and Wolf, 2005) اثر بگذارد در نظر گرفته شده است

در آنان  یریادگی ییعدم توانا این مشکالت به روبرو هستند لزوماً یبا مشکالت های شناختیتوانایی

 یریگادیتفکر و  یهامعلمان و روش سیتدر یهاروش نیمطابقت نامناسب ب، بلکه عدمستین مربوط

از  یبرخبرای ممکن است  ریناپذهای تدریس انعطافسبکآموزش و  یهاآموزان است. روشدانش

 (. Chen, 2018) آنان را از چرخه یادگیری خارج کندنامطلوب و آموزان دانش

کند سبک تفکر معلم در نظام آموزشی ایفا می مؤثریهمگام با سبک تدریس معلم که نقش     

اری خوردانسان بر بنیادی هاییژگیویکی از  چراکهآموزش نقش مهمی را ایفاء کند،  ةتواند در چرخمی

 یابند سلطت ریو متغ دهیچیپ طیاند به محفکر خود توانستهقدرت ت مددها به انسان .از قدرت تفکر است

انجام کارها فکر  یخودشان در مورد چگونگ مخصوصخود ادامه دهند. افراد با سبک  زندگانیو به 

 یدهنام "1های تفکرسبک" را در پردازش اطالعات های متفاوت افرادروش 2رابرت استرنبرگ .کنندیم

(. Irmscher, 2019; Shafiei, 2011) تفکر است افتهی ترجیحروش  ،تفکر سبک وی معتقد استاست. 

ا بشناخت سبک تفکر افراد  ،یشغل یهاتیها و موفقانتخاب یشیاندعاقبت یاست که برا بر این باور

به دست معلمان آن جامعه  یاهر جامعه آتینسل  یرهبر کهاست  واقعیت این یک .است اهمیت

ر و رهب کی عنوانبهاو را  فراگیرانباشد که  چنانآن تیشخص لحاظ به دیمعلم با نیبنابرا ،است

 ,Sharienejad) قرار دهند شیخو یرفتار یالگو او را و رندیبپذ گوراستمطلع، مهربان و  یراهنما

ه، در جامعما  با هم متفاوت باشند. های تفکرمشابه، اما در سبک هاییممکن است افراد در توانا (.2015

 هایز سبکا متأثرهای فردی تفاوت جهیدر نت .میریگیاشتباه م هاییهای تفکر را با تواناسبک دفعاتبه

ناهماهنگی بین (. Harrison and Bramson, 2002) دهیمتفکر را به اشتباه به توانایی ارتباط می

بک تفکر، کنند که ساستدالل می گونهایندانند و یادگیری و رفتار را به سبب تفاوت در شیوه تفکر می

دهد که سبک تفکر ینشان م قاتیتحق های ذهنی و ادراکی است.عناصری همگن و مرکب از راهبرد

؛ دهدیم رییدهد و تغیقرار م تأثیرتحت  زهایکه فرد را در هنگام تحقق چاین خصوصیت را دارد 

                                                             
1. Robert sternberg 

2. Thinking styles 
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ه در ک یمعلم رایز؛ است یآموزش ازین کیاز مفهوم سبک تفکر  یو قو یکاف یآگاه جادی، انیبنابرا

 هحل مسئلخالق و دارای قدرت  یانآموزدانش تواندمی برخوردار است کهفکر از این ت یآموزش ندیفرا

      (.Apaydin and Cenberci, 2018) توصیف شود یانتقادتفکر  یک معلم با طرزد توانیپرورش دهد م

در محتوا،  اساسی تحول یجادبا ا ی،تحول مورد اشاره دراسناد یبا توجه به محورهااز سوی دیگر     

وهشگر پژ و متفکر، خالق فراگیرانی یتتوان به سمت تربیم یابی،و ارزش یادگیری-یدهیاد یهاروش

ردن ک پیدا و هامسئله شناسایی یتوانائ یدر راستامتربیان را الزم در  یهایستگیحرکت کرد و شا

 ی شناختیهایآموختگان حائز توانمندکرد. پرورش دانش یجادا یو منطق یعقالن یارهایها با معحلاهر

 یاستدن ی در سراسرآموزش یهانظام ةآرمان هم ی،پژوهش و نوآور یبرا یعاطف یهایشو گرا

(Farajollahi, Sarmadi, Hosni and Kazemi, 2014) .و  پژوهش ةیّروح یّتتقو یعنی، این امر مهم

 یجمهور یر اصل سوّم قانون اساسد یاسالم ی وفرهنگی، علم یهاینهدر تمام زم و ابتکار بررسی

یکی از  امروزه (.Mehr Mohammadi, 2000) و توجّه قرار گرفته است یدمورد تأک یرانا یاسالم

ای هو برداشت "پژوهش رآموزش مبتنی ب" در آموزش عالی موضوع موردتوجههای مقوله ترینبرجسته

با ورود  های آموزش و پژوهشبین حوزه حاضرفاصله  کردنم از چگونگی اجرای آن است. ک گوناگون

یکی  (.Entwistle, 2002) است قابل امکانآموزشی  یدر حوزه ویژهبهآموزش عالی  یپژوهش به بدنه

ا بدر جامعه  یعلم یهت تفکر و روحقدر یمو تعم باال بردن آموزشی، هر نظام اهداف تریناز بنیادی

اخت است که در شن آموزانیدانش یتترب از آموزش . هدفگیردصورت می یعلم ینشب یتو تقوتکوین 

کنند.  و رفتار یندیشنددانشمند ب مانند یک را به کار برده و یعلم ینشجهان و عملکرد خود، روش و ب

توان بیان داشت که یکی از چنانچه می(Kardan, 2007). کنند کفایت یعلم یهابه دستاورد ینکهنه ا

هایی است که فراگیران را در رسیدن به آزادی عمل ی آن دسته از مهارتاهداف مهم تدریس، توسعه

 .(Marin and Halpern, 2011)کندو تفکر یاری 

ز ترجیحات ا تأثیربیهای شناختی فراگیران توان بیان داشت که تواناییبا توجه به آنچه ذکر شد، می    

 ,Crosby) چنانچه ،برند، نخواهد بودنان در امر آموزش به کار میهایی که مدرسان آیا همان سبک

نقش یک مدرس را به عملکرد رهبر یک گروه ارکستر تشبیه کرده است. آهنگسازی که  (2000

و  کندکه عملکرد گروه نوازندگان را هدایت می ایکنندهتسهیلکند، رهبر و موسیقی را طراحی می

کند که موسیقی را به تماشاگران انتقال ریزی میبرنامه ایگونهبهکند و مشخص می هاآنمنابع را برای 

سبک تدریس معلمان و سبک تفکر در مباحث مطرح شده در باال دو واژه کلیدی  ترتیباینبه .دهد

از سوی معلم و در کنار این دو روحیه  یادگیری_هیددر فرایند یاد مؤثر ریمتغدو  عنوانبهمعلمان 

توان بنابراین می؛ یک نیاز برای فراگیران در قرن حاضر ذکر شده است عنوانبهپژوهشگری فراگیران 

های تدریس و تفکر و طراحی یک محیط یادگیری که مطابق گفت آگاهی و شناخت مدرسان از سبک

تن و به طبع آن باالرفافزایش روحیه پژوهشگری  در ایجاد انگیزه وتوانند می با نیاز فراگیران باشد

 بسزایی داشته باشد. تأثیرمیزان رضایت فراگیران 
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های سبک تدریس معلمان، سبک تفکر ای در مورد متغیرجداگانه داخلی و خارجی هایپژوهش    

  .کنیماشاره می هاآنآموزان انجام شده که در ادامه به تعدادی از معلمان و روحیه پژوهشگری دانش

درک شده و  یهاسبکبا هدف شناسایی  (Razak, Ahmad and Shah, 2017) که یادر مطالعه

س دریتسه سبک انجام دادند به این نتایج رسیدند که  اهداف خاص یبرا یسیانگل تدریس یحیترج

ی. یا وکالت ندهیو نما یاز کارشناس، مدل شخصاند شده بودند عبارتآموزان درک که توسط دانش برتر

 یریادگی یهایو استراتژهای تدریس سبک ترینمتداولبا عنوان  (Munir, 2016) پژوهشدر 

 یراب سیتدر کیسبک دموکراتمشخص کرد که  الهور، پاکستان یعموم یهادر دانشکده انیدانشجو

ر حداکثبه  رایاست، ز دیمف اریدرس بس یهادر کالس داشته باشیم، از موضوع یدرک روشناینکه 

 در این پژوهش نیز مشخص شد که دهد.یکالس درس اجازه م یریادگیآموزان در مشارکت دانش

 در پژوهش وجود دارد. یمعلم، ارتباط معنادار تدریس یهاو سبک یریادگی یهایاستراتژ نیب

(Naimi et al., 2010) یهمخوان زانیو م رییادگی و سیدر سبک تدر حاتیترج یبا هدف بررس که 

سبک  نیباهنگی نشان داد که هم هاآنکار  جیانجام دادند. نتا رندگانیادگی هایموفقیتبا  هاآن

 پژوهش جینتا .شودیم انیدانشجو هایتیو موفق رییادگی پیشرفتباعث  رییادگیو سبک  سیتدر

(Bakhshayesh (2014  با عملکرد  یریادگهای یاستراتژیتفکر و  یهاسبک ینرابطه ب یبررسدر

با  یو راهبرد قیعم یریادگی یهاتفکر و راهبرد یهاسبک نینشان داد که بن ایشجوندر دا یلیتحص

 Becerne and Ozdemir) مشترک یدر پژوهش .وجود دارد یرابطه مثبت و معنادار یلیعملکرد تحص

 نیه اب دبستانیپیشمعلمان  یذهن یهادگاهیتفکر و د یهاسبک نیارتباط ب یبا عنوان بررس 2010)

 مثبت و ارتباط دهندرا ترجیح میمدار قانونسبک  شتریمقطع ب نی: معلمان اکه افتندیدست  جهینت

در  داشته است. دمعلمان وجو یذهن یهادگاهیسبک تفکر و انواع د یهادگاهید نیب و معناداری

و  تیشخص ت؟یاز شخص زیسبک تفکر: متمابا عنوان   Fan, Zhang and Chen (2018) پژوهش

در  تتفاواز  یتنها بخش کوچک یتیشخص یهایژگیوی، به این نتیجه رسیدند که فرد یهاتفاوت

متفاوت  یتیشخص یهایژگیوبوده و از  فردمنحصربهتفکر  یهاند، سبکاهداد حیتفکر را توض یهاسبک

از  به درک جامع یابیدست یبرا تیتفکر فراتر از شخص یهاسبکدهد که هستند که این نشان می

 دهند.می تیدر عملکرد و توسعه انسان اهم یفرد یهاتفاوت

آموزش فلسفه به  تأثیر یکه به بررس Jafari, Samadi and Ghaedi (2015) در گزارش پژوهش    

ست د جهینت نیپرداخت به ایم یدبستانشیکودکان دوره پ یپژوهشگر هیکودکان بر پرورش روح

 پژوهشنتایج  .است مؤثرکودکان  یپژوهشگر هیروحدر  که آموزش فلسفه به کودکان یافتند

(Mardani, Yazidi and Nazar Azari (2016 و  یپژوهش ةنشان داد که ارتباط همزمان بین تجرب

ر ی داواسطهپژوهشگری نقش  ةروحی نیزبرقرار بوده و  یپژوهش یبا خودکار آمد یپژوهشگر ةیروح

با  Abraham (2016) در پژوهشآمدی پژوهشی داشته است.پژوهشی با خودکارة بین تجرب یرابطه

 گریجلب دانش، د یکه امروزه برا زان این نتیجه به دست آمدآموروح پژوهش در دانش جیعنوان ترو
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خود را  و ذهن میدانش را جلب کن ،یقاتیتحق یهادهیا قیاز طر دیما با ستین یکاف تنهاییبه سیتدر

 یجمع هایداده شوند تا اطالعات رسانه شآموز ایگونهبه دبای آموزاننمونه دانش ی. برامیپررنگ کن

که  گرددیمشخص م یپژوهش هاییشینهپ یبررس با قرار دهند. موردبررسی یرا به روش پژوهش

ی روحیهو  یرهای سبک تدریس، سبک تفکرمتغ ینةدر زم یمتعدد یهاهرچند تاکنون پژوهش

بک سمتغیر  سه زمانهم یبه بررسکامل  طوربهتحقیقی  تاکنون اماصورت گرفته است  پژوهشگری

دف هلذا قرار داده باشد، انجام نگرفته است.  موردبررسی یپژوهشگر ةیسبک تفکر و روح س،یتدر

 یپژوهشگر هیو سبک تفکر معلمان و روح سیسبک تدر نیرابطه ب یبررسکلی در این پژوهش 

راستای  خواهد بود و درآموزان دانش یپژوهشگر هیروح بینیپیش برای مدل کیارائه آموزان و دانش

 :پردازدمیزیر  سؤاالترسیدن به این هدف پژوهش پیش رو به 

 کدام است؟ رازیمعلمان دوره اول متوسطه شهر ش انیدر م سیسبک غالب تدر (2

 کدام است؟ رازیمعلمان دوره اول متوسطه شهر ش انیسبک غالب تفکر در م (1

 است؟ زانیبه چه م رازشی شهر متوسطه اول دوره آموزاندانش انیدر م یپژوهشگر هیروح( 9

 رازیو سبک تفکر معلمان دوره اول متوسطه شهر ش سیانواع سبک تدر نیب یرابطه معنادار ایآ( 4

 وجود دارد؟

 اول دوره آموزاندانش یپژوهشگر هیمعلمان و روح سیانواع سبک تدر نیب یرابطه معنادار ایآ( 5

 وجود دارد؟ رازشی شهر متوسطه

 
 

 پژوهش مدل مفهومی .(1) شکل

 

 پژوهش شناسیروش
است. در  یاز نوع همبستگ یفیتوص هاداده آوریجمعو از نظر  یهدف، کاربرد از نظر پژوهش حاضر

 ی پژوهشگریروحیهو  نیبشیپ ریتفکر معلمان متغ یهاو سبک سیتدر یاهپژوهش حاضر سبک

کلیه  -2این پژوهش شامل دو جامعه آماری است که  شامل:  .شوندمیمالک محسوب  ریمتغ

کلیه معلمان دوره اول متوسطه از نواحی  -1آموزان دوره اول متوسطه از نواحی شهر شیراز و دانش

هر دو جامعه  که ،بودند و تدریس لیمشغول به تحص 91-97 یلیکه در سال تحص بودشهر شیراز 
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که ابتدا از  بودنمونه پژوهش نیز به این صورت  ای انتخاب شدند.ای مرحلهتصادفی خوشه صورتبه

 مدرسه 5( و سپس از هر ناحیه تعداد 4و  1ة ی شهر شیراز، دو ناحیه انتخاب) ناحینواحی چهارگانه

جهت  موردنظرآموز از معلمان دانش 166معلم از هر دو ناحیه و تعداد  16معلم و در مجموع  1و 

 یافزارهانرمپرسشنامه از  یهاداده وتحلیلتجزیه منظوربه های پژوهش انتخاب شدند.بررسی متغیر

Spss24   شده است. استفاده یمعادالت ساختار سازیمدلو 

 

 ابزار

 سیسبک تدرابزار 

 Richman and) سیهای تدرمعلمان از پرسشنامه استاندارد سبک سیجهت سنجش سبک تدر 

Grasha , 2002 )اقتدار ،یتخصص س،یسبک تدر 5 یسؤال 46شامل پرسشنامه  نیا .ده شاستفاد 

 یادرجه 5 فیپرسشنامه با ط نی. ادینمایم یرا بررس یتعامل و یلگریتسه ،یمدل شخص ،یرسم

استفاده از  با پرسشنامه را ییایپا 1665. در پژوهش گراشا در سال گردیده است یگذارنمره کرتیل

 ییایپا منظوربه. در این پژوهش نیز بوده است 94/6 آمدهدستبه بیکرونباخ محاسبه و ضریآلفا

 بیضر زانیکرونباخ استفاده شده است و میکمک آلفا هب یدرون یاز روش همسانپرسشنامه مذکور 

ی دهی این پرسشنامه به این صورت است که مجموع نمرهروش نمره است. آمدهدستبه 79/6

در آن باالتر است، سبک  دهندهپاسخی شود و سپس سبکی که نمرهدر هر سبک جمع می دهندهپاسخ

 .شودمحسوب می دهندهپاسختدریس غالب 

 

 فکرسبک تابزار 

 (Harrison, and Bramson, 2002) تفکرهای سبک پرسشنامه ازمعلمان تفکر جهت سنجش سبک 

 گرایی وگرایی، تحلیلعمل گرایی،سبک تفکر ترکیبی، آرمان 5این پرسشنامه  شده است.استفاده 

 5سؤال به شکل توصیفی با  22ای از دهد. پرسشنامه مجموعهمی مورد ارزیابی قرارگرایی را واقع

 های تفکرمربوط به یکی از سبک آید. هر گزینهپاسخ احتمالی می 5 سؤالگزینه است که پس از هر 

 طوربه هاکند. در هر سؤال، پاسخبندی میرتبه 2تا  5را از  هاآنخود،  است و فرد براساس ترجیحات

نباشد که کدام گزینه مربوط به کدام سبک  مشخص دهندگانپاسخاند تا برای تصادفی پخش شده

تفکر است. نمرة  هاینمره است که هر کدام مربوط به یکی از سبک 5پرسشنامه  تفکر است. نتیجة

×  2 (22آید که از حداقل دست میپاسخ مربوط به همان سبک به 22هر سبک تفکر، از جمع نمرات 

میزان ترجیح وی برای ة دهندنشانفرد در هر سبک تفکر،  یهکند. نمرتغییر می( 22×5) 96تا  (22

 آمدهدستبه بیکرونباخ محاسبه و ضریاستفاده از آلفا با پرسشنامه را ییایاستفاده از آن سبک است. پا

کمک  هب یدرون یاز روش همسانپرسشنامه مذکور  ییایپا منظوربهدر این پژوهش نیز  .بود 92/6

  است. آمده دستبه 71/6 بیضر زانیو م کرونباخ استفادهیآلفا
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 پژوهشگری ةروحی ابزار

 Mohammad) یپژوهشگریة پرسشنامه روحاز  آموزانی دانشپژوهشگر یهیروحجهت سنجش 

, 2013Sharifi) هایمؤلفهبه  یدهاز پاسخ ان بعدآموزدانش استفاده شده است. در این پرسشنامه 

تفکر  ،خالقانه ی، رفتارها، تالش و پشتکارنفساعتمادبه، ی، کنجکاویمیخودتنظ) روحیه پژوهشگری

خود  روحیه پژوهشگری ةنمر( یکار گروه ییو توانا طیبه مح تی، حساسلی، تخمسئلهو حل   یانتقاد

 92/6 آمده دستبه بیمحاسبه و ضرکرونباخ یاستفاده از آلفا با پرسشنامه را ییای. پاکردندکسب را 

 کمک هب یدرون یاز روش همسانپرسشنامه مذکور  ییایپا منظوربهدر این پژوهش نیز  بوده است.

  است. آمده دستبه22/6 بیضر زانیکرونباخ استفاده شده  و میآلفا

 

 پژوهش هاییافته
 ابتدا روابط موردنظر هایپرسشجهت پاسخگویی به پژوهش  نیشده در ا انیکه در عنوان ب طورهمان

مدل روابط  کی تیو در نها یگانه  بررسچند ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیضرا براساس

ه با توجه ب شده است. ، استفادهقرار گرفته تأییدمورد  یو همگ ادامه آوردهکه برازش آن در  یساختار

 آمدهدستبه یتصادفاز راه  هادادهنفر( استفاده شده و  96اینکه در این پژوهش از نمونه باال )بیش از 

ز توزیع نرمال برخوردار ها امتغیرتوان بیان داشت که پس میو واریانس نمونه و جامعه برابر فرض شده 

آموز انتخاب شد، دانش 26کالس هر معلم معلم زن که از  91معلم مرد و  14در این پژوهش  هستند.

مدرسه پسرانه بود.  4مدرسه دخترانه و  1مدرسه انتخاب شده  26از بین  قرار گرفته شد. موردبررسی

 56تا  45سنی  ةسن معلمان برای رد براساسهمچنین در مدارس دخترانه و پسرانه بیشترین فراوانی 

سال  15تا  16خدمت  ةاوانی مربوط به معلمان با سابقسابقه خدمت نیز بیشترین فر براساسسال بود. 

 پژوهش ارائه شده است. یرهایمتغ های استنباطییافتهدر ادامه بود. 
 

  معلمان میان در تدریس غالب سبکبررسی 

 ایتک نمونه(: سبک غالب تدریس در میان معلمان با استفاده از آزمون تی1) جدول

 3مقدار آزمون = 

سبک تدریس متغیر  
 

 tآماره 
درجه  

 آزادی
 

P دوطرفه 
اختالف  

 میانگین

 درصد 95فاصله اطمینان  

 حد باال حد پایین     

 26/2 21/6  922/6  662/6  59  599/21  متخصص

 9/6 14/6  77/6  662/6  59  74/22  اقتدار رسمی

 11/2 95/6  622/2  662/6  59  991/21  شخصی

 12/2 69/2  255/2  662/6  59  97/22  کنندهتسهیل

 61/2 77/6  927/6  662/6  59  799/21  تفویض کننده
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 یاتک نمونه یمعلمان را با استفاده از آزمون ت انیدر م سیسبک غالب تدر 2جدول  یهاافتهی    

که  باشندیم شتری( ب9از حد متوسط )مقدار  سیتدر یهاسبک یآن همه براساسکه  دهدینشان م

غالب  بکلذا س ،هست( 255/2) کنندهلیتسه ریمربوط به متغ نیانگیاختالف م نیشتریب هاآن نیدر ب

 .هست کنندهلیمعلمان سبک تسه سیتدر

 
  معلمان میان در تفکر غالب سبکبررسی 

 یاتک نمونه یتسبک غالب تفکر در میان معلمان با استفاده از آزمون  (:2)جدول 
 3مقدار آزمون = 

 متغیر
 سبک تفکر

 
 tآماره 

درجه  
 آزادی

 
P دوطرفه 

اختالف  
 میانگین

 درصد 95فاصله اطمینان  

 حد باال حد پایین     

 69/6 -12/6  -612/6  411/6  59  -269/6  گراییترکیب

 69/6 -29/6  -656/6  129/6  59  -149/2  گراییآرمان

 65/6 -6212  -677/6  14/6  59  -221/2  گراییعمل

 -27/6 -41/6  199/6  662/6  59  724/4  گراییتحلیل

 92/6 69/6  191/6  661/6  59  192/9  گراییواقعیت

 

ان ای نشسبک غالب تفکر در میان معلمان را با استفاده از آزمون تی تک نمونه 1های جدول یافته    

هیچ  9گرایی از مقدار آزمون گرایی و عملگرایی، آرمانهای تفکر ترکیبآن سبک براساسکه  دهدمی

؛ باشندبیشتر می (9مقدار از حد متوسط ) گراییواقعیتگرایی و تفاوتی ندارند و تنها دو سبک تحلیل

، لذا سبک هست( 199/6گرایی )در بین آن دو بیشترین اختالف میانگین مربوط به سبک تحلیل که

 .هستگرایی غالب تفکر معلمان سبک تحلیل
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  آموزاندانش میان در پژوهشگری روحیهبررسی 
 یاتک نمونه یتآموزان با استفاده از آزمون غالب روحیه پژوهشگری دانش ةمؤلف(: 3جدول )

 3مقدار آزمون = 

 متغیر
 هیروح

یپژوهشگر  

 
 tآماره 

 
درجه 
 آزادی

 
P 

 دوطرفه

 
اختالف 
 میانگین

 درصد 95فاصله اطمینان  

     
 حد باال حد پایین

 951/6 72/6  211/6  662/6  599  747/29  رفتارهای خالقانه

تفکر انتقادی و 
 حل مسئله

 
421/12 

 
599 

 
662/6 

 
761/6 

 
197/6 711/6 

 426/2 92/2  4/2  662/6  599  252/94  توانایی کارگروهی

تالش مستمر و 
 پشتکار

 
497/54 

 
599 

 
662/6 

 
194/2 

 
296/2 179/2 

کنجکاوی و 

 پرسشگری

 
522/7 

 
599 

 
662/6 

 
199/6 

 
121/6 97/6 

حساسیت به 

 محیط

 
449/4 

 
599 

 
662/6 

 
191/6 

 
219/6 995/6 

 972/2 119/2  197/2  662/6  599  411/94  نفساعتمادبه

 129/6 659/6  245/6  662/6  599  992/9  خودتنظیمی
تخیل و ادراک 

 فضایی

 
752/1 

 
599 

 
661/6 

 
245/6 

 
42/6 149/6 

 

 یاتک نمونه یتآموزان را با استفاده از آزمون میزان روحیه پژوهشگری دانش 9های جدول یافته    

( بیشتر 9از حد متوسط )مقدار  روحیه پژوهشگری یهامؤلفه ةآن هم براساسکه  دهدنشان می

 .هست( 4/2گروهی )توانایی کار ةمؤلفبیشترین اختالف میانگین مربوط به  هاآنباشند که در بین می

 

  معلمان تفکر سبک و تدریس سبک انواع بین رابطهبررسی 
 معلمانهای تفکر های تدریس و سبکبین سبک رابطة(: 4)جدول 

 گراییواقعیت  یگرایتحلیل  گراییعمل  گراییآرمان  یگرایترکیب  متغیر

 متخصص
 *97/6-  **29/6  614/6-  **129/6-  *622/6- 

 627/6  -119/6**  -679/6  -622/6  -117/6**  اقتدار رسمی

 -61/6  -216/6**  -679/6  691/6  -69/6  شخصی

 269/6**  -291/6**  -277/6**  662/6  -264/6*  کنندهتسهیل

 -67/6  622/6*  621/6  229/6**  -216/6**  تفویض کننده

65/6>*P  62/6و> **
P 

   

که  دهدهای تفکر معلمان نشان میهای تدریس و سبکی بین سبکرابطه 4های جدول یافته  

گرایی و دار و معکوس با انواع تفکر ترکیبآن سبک تدریس متخصص دارای یک رابطه معنی براساس
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گرایی در داری با تفکر آرمانو دارای یک رابطه مستقیم و معنی 65/6گرایی در اندازه آزمون تحلیل

 62/6آزمون در اندازه  گراییدار و معکوس با تفکر تحلیلو دارای یک رابطه معنی 62/6اندازه آزمون 

ه دارای یک رابط اقتدار رسمیگرایی ندارد. سبک تدریس ای با سبک عمل. همچنین هیچ رابطههست

. هستدارا  62/6آزمون گرایی در  اندازه گرایی و تحلیلهای تفکر ترکیبدار و معکوس با سبکمعنی

ت. گرایی اسسبک تفکر تحلیلدار و معکوس با تنها دارای یک رابطه معنی یشخصسبک تدریس 

ی در اندازه گرایدار و معکوس با سبک تفکر ترکیبکننده دارای یک رابطه معنیسبک تدریس تسهیل

ر گرایی دگرایی، تحلیلهای تفکر عملدار و معکوسی با سبکو دارای یک رابطه معنی 65/6آزمون 

دار و مستقیمی با رابطه معنیکننده دارای یک . سبک تدریس تفویضهست 62/6آزمون اندازه 

و دارای یک رابطه مستقیم و  62/6آزمون گرایی در اندازه گرایی و آرمانهای تفکر ترکیبسبک

 .هسترا دارا  65/6آزمون گرایی در اندازه داری با سبک تفکر تحلیلمعنی
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  آموزاندانش روحیه پژوهشگری و معلمان تدریس سبک انواع بین رابطهبررسی 

 
 آموزانهای تدریس و روحیه پژوهشگری دانشبین سبک (: رابطة5جدول )  

                                                                                                                                                                  65/6>*P 62/6> **P 

 متغیر
 

 خالقانه
 

 انتقادی
کار  

 گروهی

 
 تالش

 
 کنجکاوی

حساسیت  

 به محیط

 
 نفساعتمادبه

 
 یمیخودتنظ

 
 تخیل

 متخصص
 

**299/6 
 

**215/ 
 

**224/6 
 

**222/6 
 

**291/6 
 

**219/6 
 

**911/6 
 

**152/6 
 

**262/6 

 اقتدار رسمی
 

**599/6 
 

**571/6 
 

**524/6 
 

**526/6 
 

**515/6 
 

**514/6 
 

**211/6 
 

**451/6 
 

**565/6 

 شخصی
 

**512/6 
 

**499/6 
 

**162/6 
 

**525/6 
 

**595/6 
 

**492/6 
 

**212/6 
 

**445/6 
 

**447/ 

 کنندهتسهیل
 

**519/6 
 

**542/6 
 

**167/6 
 

**519/6 
 

**599/6 
 

**522/6 
 

**191/6 
 

**426/6 
 

**474/6 

 تفویض کننده
 

**519/6 
 

**511/6 
 

**521/6 
 

**575/6 
 

**541/6 
 

**517/6 
 

**192/6 
 

**496/6 
 

**522/6 
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آموزان یک رابطه دانش روحیه پژوهشگریهای تدریس و بین سبک 5های جدول با توجه به یافته       

وجود دارد. همچنین بیشترین رابطه مربوط به سبک  62/6دار و مستقیمی در اندازه آزمون معنی

( و کمترین رابطه بین سبک اقتدار رسمی و 299/6تدریس متخصص و رفتارهای خالقانه )

 .هست( 211/6آموزان )دانش نفساعتمادبه

 

کر تف هایسبکو  سیتدر هایسبکدانش آموزان با استفاده از  یپژوهشگر هیروح بینیپیشمدل 

 معلمان 

ا هقرار گرفت. در ابتدا مفروضه نرمال بودن داده موردبررسیهای آزمون قبل از بررسی مدل، مفروضه

 ها بود. همچنینبا استفاده از نمرات کجی و کشیدگی بررسی شد و نتایج نشان از نرمال بودن داده

چندگانه بین  هم خطیدهد که نشان میهای متغیرهای پژوهش های مربوط به همبستگییافته

و مطلوب  قبولقابل، آمدهدستبهمتغیرها وجود ندارد و این مفروضه برقرار است. لذا در ادامه مقادیر 

 اند. های نیکویی برازش گزارش شدهشاخص

 
 شدهاصالحهای نیکویی برازش مدل اولیه و مقادیر شاخص (:6) جدول

 ردیف
 

 های برازششاخص
 

 بدست آمده برای مدل اولیه مقدار
مقدار بدست آمده برای مدل  

 شدهاصالح

2  𝜒2  49/2772  25/445 

1  df  249  295 

9  p  6662/6  6662/6 

4  RMSEA  291/6  611/6 

5  NFI  91/6  92/6 
1  NNFI  91/6  92/6 

7  CFI  99/6  99/6 

2  RFI  92/6  97/6 

9  RMR  97/1  14/1 
26  GFI  71/6  99/6 

22  AGFI  19/6  96/6 

21  PGFI  16/6  11/6 

 

، یعنی اینکه تا چه حد یک مدل با هستها فرض اصلی پژوهش مبنی بر برازش مدل با داده    

 کواریانس-ماتریس واریانسهای مربوطه سازگاری و توافق دارد. این برازش در واقع میزان نزدیکی داده

های مختلف مورد دهد و از طریق روشجامعه را نشان می کواریانس-واریانسماتریس نمونه با 



 9911 192، بهار اولسال هشتم، شمارة                                                                         فصلنامه تدریس پژوهی 

دو است. برای بررسی برازش مدل آماره خی مورداستفادههای گیرد. یکی از آمارهگیری قرار میاندازه

این شاخص  کهازآنجاییدار است، اما معنی 62/6دو در سطح دهد میزان آماره خینتایج نشان می

آید که دست میدار بهنفر معنی 156تر از های بزرگحجم نمونه قرار دارد معموالً در نمونه تأثیرتحت 

 25/445دو در این تحلیل بنابراین مقدار خی؛ (1621پوشی کرد )وست، تیلور و وو، توان از آن چشممی

 ت.دست آمده اسهب df2X/=197/9بوده که در نتیجه میزان  295بدست آمده و درجه آزادی 

های ریشه واریانس خطای تقریب و شاخص ییدرستنمابرای برآورد مدل از روش بیشینه     

(RMSEA)مانده ، ریشه استاندارد واریانس پس(SRMR)ای برازندگی مقایسه ، شاخص(CFI،) 

 شدهلیتعدو شاخص نیکویی برازش  (GFI)شاخص نیکویی برازش  (NFI)شده شاخص برازش نرم

(AGFI) های متعددی توسط متخصصان مطرح شده های برازندگی به روشاستفاده شد. برای شاخص

برای ریشه واریانس خطای تقریب، مقدار مساوی یا  65/6است. برای مثال، مقدار مساوی یا کمتر از 

 67/6ای و برازش نرم شده، مقدار مساوی یا کمتر از برای شاخص برازندگی مقایسه 91/6باالتر از 

دهنده برازندگی کافی مدل است )جورسکوگ و سوربوم، ماند، نشانای ریشه استاندارد واریانس پسبر

ای، نیکویی برازش و های برازندگی مقایسه(. از طرف دیگر پیشنهاد شده است که اگر شاخص1669

یانس های ریشه واریانس خطای تقریب و ریشه وارو شاخص 9/6تر از نیکویی برازش تعدیل شده بزرگ

بر برازش مطلوب داللت  2/6تر از باشد بر برازش بسیار مطلوب و کوچک 65/6تر از ماند کوچکپس

 و برخوردارند خوبی مطلوبیت از نیکویی هایشاخص اکثر که گرفت نتیجه توانمی نهایت دارد. در

 اند.گزارش شده 7جدول قیم و کل برای متغیرها در تأثیرات مست .دارد برازش هاداده با موردنظر مدل

 
 برآورد اثرات مستقیم و کل برای مدل ساختاری(: 7)جدول 

 اثرات کل  اثرات مستقیم  مسیرها

 tمیزان  اثر  tمیزان  اثر  به روحیه پژوهشگری

 29/17 99/6  29/17 99/6  های تدریسسبک

 62/1 69/6  62/1 69/6  های تفکرسبک

 

های تدریس دهد، سبکپس از بررسی و ارزیابی مدل ساختاری، نتایج حاصل از مدل نشان می    

کننده برای روحیه پژوهشگری در مدل اولیه بوده است. این در حالی  بینییک متغیر پیش عنوانبه

های تفکر اثر مستقیمی بر روی روحیه پژوهشگری نداشته است. با اصالح مدل و اعمال بود که سبک

( و 99/6های تدریس )کواریانس بین خطاها، مدل تعدیل و اصالح شد. در نهایت هر دو متغیر سبک

است  ذکرقابلاند. داری بر روحیه پژوهشگری داشته( اثر مستقیم و معنی69/6های تفکر )سبک

ی اثرات پس از بررسبوده است.  ±91/2باالتر از  tاند، به این معنی که میزان دار بودهمسیرها معنی
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ائه گیری ارمستقیم و کل مدل ساختاری در ادامه میزان تأثیرات و ضرایب مسیر متغیرهای مدل اندازه

 شود.می
 گیریتأثیرات و ضرایب مسیر متغیرهای مدل اندازه (:8)جدول 

 متغیر مکنون  متغیر آشکار  ضریب مسیر
  متخصص  2/6**

 های تدریسسبک

  آمرانه  11/6**
  مدل فردی  56/6**
  کنندهتسهیل  57/6**
  کنندهمحول  16/6**
  ترکیبی  71/6**

 های تفکرسبک

  گراآرمان  14/6**
  گراعمل  77/6**
  گراتحلیل  51/6**
  گراواقع  19/6**
  کنجکاوی  24/6**

 روحیه پژوهشگری

  خالقیت  96/6**
  تالش مستمر  22/6**
  نفساعتمادبه  79/6**
   تفکر انتقادی  96/6**
   خودتنظیمی  15/6**
   حساسیت نسبت به محیط  27/6**
   همکاری و مشارکت  29/6**
   تخیل  22/6**

 

که  طورهمانگیری ارائه شده است. ها اندازهدر جدول فوق ضرایب مسیر برای متغیرهای مدل    

دار بودند. به این معنی که تمام ضرایب مسیر در شود کلیه ضرایب مسیر مناسب و معنیمالحظه می

توان نتیجه گرفت که متغیرهای آشکار به میزان مناسبی دار بوده و میمعنی 62/6و  65/6سطح 

 مکنون بهگیری متغیرهای های مناسبی برای اندازهگیری کرده و شاخصمتغیرهای مکنون را اندازه

شده در حالت های اصالحداری همراه با مدلهای اولیه در حالت استاندارد و معنیروند. مدلشمار می

 اند.داری در ادامه ارائه شدهاستاندارد و معنی

 



 9911 199، بهار اولسال هشتم، شمارة                                                                         فصلنامه تدریس پژوهی 

 
 مدل اولیه در حالت استاندارد :(2) شکل

 

 

 
 داری(: مدل اولیه در حالت معنی3شکل )
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 در حالت استاندارد(: مدل اصالح شده 4شکل ) 

 
 داری(: مدل اصالح شده در حالت معنی5شکل )

 

 گیریبحث و نتیجه
آموزان با استفاده دانش یپژوهشگر هیروح بینیپیش طرح یک مدل ساختاریهدف از پژوهش حاضر 

و  های تدریسمنجر به استخراج سبک هایافتهبود که تفکر معلمان  هایسبکو  سیتدر هایسبکاز 

ها آموزان و بررسی روابط این متغیردر دانش یپژوهشگرتفکر غالب در میان معلمان و میزان روحیه 

 یهاآموزان با استفاده از سبکدانش یپژوهشگر هیروح ینیبشیپ ساختاریدر نهایت طرح یک مدل  و

 شد.تفکر معلمان  یهاو سبک سیتدر

تدریس معلمان دوره اول متوسطه غالب که سبک  دهدنشان می (2در جدول ) این بررسی هاییافته    

های ثانویه شامل و سبک هست کنندهلیتسهتدریس سبک  ،97-91 یلیتحصدر سال ز رایشهر ش

 دریست ندیفرآتوان بیان داشت که در تببین این یافته می ت.اس متخصصفردی و تدریس سبک 

 یکردهایرو شامل دیبا رییتغ نی. اکنند رییاند که تغشده دهیکرده است و معلمان به چالش کش رییتغ

داشتن انواع نعمت از  دیآموزان بادانش. در کالس درس روزمره باشد تدریس یو خالقانه برا دیجد
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وانند باشند و بت ریپذانعطاف دیمعلمان با ب،یترت نیباشند. به هم برخوردارمختلف آموزش در کالس 

 تسهیلگرد و در کنار آموزش راهنما، مشاور و ارائه دهن را مختلف یهادر کالس خود انواع آموزش

از  انموزآ. دانشهستمعلم و  آموزتعامالت دانش یبر مبنا کنندهسبک تسهیل .فرایند تدریس باشند

ر . فراگیران همچنین دشوندیم یابیارز یمنطق اتشنهادیپخود و  دیعقا انیسؤال، ب دنیپرس قیطر

و  قیتحق آموزان دیگر و درو دانشمعلمان خود، تعامل با  یریادگی یدر طراحکننده سبک تسهیل

 آموزانشد تیبه توسعه ظرف ،کنندهتسهیل سبک رفتههمروی. دارند یفعال ینقش تیمسئول یابیارز

راهنما، مشاور و  عنوانبه معلمسبک  نیاشاره دارد. در ا تیکسب استقالل در عمل و مسئول یبرا

در  Abraham (2016) که یامطالعهنتایج این پژوهش با  شود.یمحسوب م یریادگی ةکنندلیتسه

آموزش  یهاتأثیر سبکدر بررسی  Miller (2006) پژوهشو های تدریس در مالزی بررسی سبک

 همسو بوده و در این داشته متحدهایاالتآموزان مدرسه ماریتا در دانش یبر پیشرفت تحصیل یفرد

نمونه پژوهشی بوده است. همچنین  معلمان مورداستفادهغالب سبک  تسهیلگری سبک هاپژوهش

 دکریرواز و   مدرسان پرداخته سیتدر یهاسبکترجیح بررسی  که به Ph’ng (2018) پژوهش نتایج با

 همسو بوده است. نیز با نتایج این پژوهش دکننیم تیحما های تدریسدر سبک محور آموزدانش

گرایی سبک غالب تفکر معلمان سبک تحلیلکه  نشان داد( 1) های این پژوهش در جدولیافته    

 لیما و عالقه دارند پردازیهیبه فرض های دیگرسبکاز  شیگرا بلیتحلافراد با سبک تفکر  .هست

برای  یجیو تدر گامبهگام گرایان به روشتحلیلداشته باشند، فرضیه  کی یزیهر چ یبرا هستند

های برنامه یو برا ریزی عالقه زیادی دارندبر این اساس به برنامه، به اهدافشان اعتقاد دارند رسیدن

 ریزیگرایان به نظریه و برنامهبا توجه به عالقه تحلیل کنند.خود اطالعات زیادی را گردآوری می

هستند. در تبیین شده بینیشده و پیشبه دنبال اهداف از قبل طراحی هاآنتوان حدس زد که می

 ادرـفاتفکر  گ، سبکسترنبر که در مبانی نظری گونههمان توان بیان داشت کهاین پرسش می یجهنت

 سبک داند، معلمان نیز از این قاعده جدا نبوده و می نمازسا ریساختاو  شغلی هاییژگیو مرتبط با را

توان بنابراین می؛ و پروش است آنان تنگاتنگ با ویژگی شغل معلمی و ساختار سازمان آموزش تفکر

پژوهش دوست دارند به مسائلی بپردازند که از پیش  ینا موردبررسیاستنباط کرد که غالب معلمان 

 .(Harrison and Bramson, 2002) شده باشد یدهسازمان ریزی وبرنامه

باالتر از حد ها مؤلفه یهمه آموزان دردانش روحیه پژوهشگری( نشان داد که 9) جدول هاییافته    

ربوط به ترتیب مبیشترین اختالف میانگین به روحیه پژوهشگریی هامؤلفه میان درو  میانگین است

از  یکی یپژوهش هیروح .هست تالش مستمر و پشتکارو  نفساعتمادبهگروهی، ی توانایی کارمؤلفه

 هیروح تیتقو .است انگیزبرای حضور در عصر تحوالت شگفت افتهیانسان پرورش  و صفات هاویژگی

شمار به ی در هر کشوریاقدامات، جهت ساختن جامعه علم ترینمهماز  آموزاندر دانش یپژوهش

در حال گسترش  سرعتبهظهور جامعه اطالعاتی و وابستگی مشاغل به دانش و پژوهش  چراکه، دیآیم

 متوسطهدر مقطع  ینگرش پژوهشگر بیان داشت که وجود توانیم افتهی نیا نییدر تب است.
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 تیهو یتئور براساس. هست پرورش روحیه پژوهشگریدر  این نسل آموزاندانش لیپتانس دهندهنشان

 زانآموو دانش باشد ی، صعودفراگیراندر  یپژوهش یهیتوسعه روح ریرود که سیانتظار م کسونیار

توان گفت که نظام یم بر این اساسباشند.  برخوردار یباالتر یپژوهش یهیروحاز متوسطه  در دوران

را  هجینت نیا که کرده استمطلوب عمل  روحیه پژوهشیپرورش و توسعه  یدر راستا یفعل یآموزش

دانش در  اما اگر، بدانیم یشآموز طیدر مح هاآنو تعامل  یدرس یهااز عناصر برنامه متأثر یمتوانیم

 حساببه یلیتحص جهینت کی عنوانبه تنهاقرار گرفته و نمره  یابیمورد ارز فراگیرانمحفوظات  اولویت

 منظورهبامکانات الزم  جهیباالتر خواهد بود و در نتة پایآموز به و ارتقاء دانش یقبول حول، هدف تنها آید

 ییگراسازنده از منظرراستا  نی. در انخواهد گرفتقرار  موردتوجه فراگیران پژوهشی ةروحیپرورش 

 شیش خودان به ساخت خود دیفعال باشد و با دیبا رندهیدگیاکه  تعبیر کرد گونهاینتوان یم یاجتماع

آموزان به حفظ کمک کند، خوشبختانه نتایج پژوهش حکایت از این امر دارد و دیگر کمتر دانش

 شوند.تشویق می ارتقاء معلومات، گرفتن نمره و

 ،یو کمک آموزش یآموزش ،یورزش لیمدارس، وسا زاتیتجه گسترش نقشالبته نباید از      

 یمباعث رشد جس تنهانه غافل شد که و سالن مطالعه، خانهبحث و مناظره، کتاب یهاسالن ها،شگاهیآزما

 در جهت مطلوب صیقل خواهد داد زیرا ن هاآن تیشخص ، بلکهشوندمی آموزاندانش یو فکر

(Shirzad, 2016 .)های این پژوهش با نتایج پژوهشیافته (Shirzad (2016  ساخت و که به بررسی

 پرداخته و با پژوهش دمشه شهر متوسطه مقطع دختر آموزاندانش پژوهشی ةروحی اسیمق یابیاعتبار

(2013( Mohammad Sharifi  در  آن بر مؤثر ایو عوامل درون مدرسه روحیه پژوهشیبررسی که به

بررسی که به  Mousavi Pour (2016) ابتدایی پرداخت و همچنین با نتایج پژوهش مقطع آموزاندانش

 دوم متوسطه شهر شیرازآموزان دوره دانش روحیه پژوهشگریهای یادگیری و رابطه بین سبک

آموزان باالتر از حد میانگین روحیه پژوهشگری دانشها نیز که در این پژوهش باشدپرداخت همسو می

 و هیعلوم پا یبرنامه درس یبرخوردار زانیکه م Mirsliman (2011) پژوهشنتایج  شده است.گزارش 

 لعهموردمطارا  یو پژوهشگر قیتحق هایاز مؤلفه ی شهر اقلیددوره متوسطه نظر هیعلوم پا آموزاندانش

؛ کندیم تأییدپژوهش را  نیا جنتای دهد وباال بودن میزان روحیه پژوهشگری را نشان می نیز قرار داده

مندی به بررسی سنجش میزان بهرهکه  Mokhtari (2014) های این پژوهش با نتایج پژوهشاما یافته

آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران های ارتباطی، تفکر و پژوهشگری در میان دانشاز مهارت

 باشد.، مغایر میپرداختند

و معکوس با  دارتدریس متخصص دارای یک رابطه معنیسبک ( نشان داد که 4) جدول هاییافته    

گرایی، داری با تفکر آرمانو دارای یک رابطه مستقیم و معنی گراییگرایی و تحلیلانواع تفکر ترکیب

می سبک تدریس اقتدار رس گرایی ندارد.ای با سبک تفکر عملهمچنین این سبک تدریس هیچ رابطه

. تهسگرایی گرایی و تحلیلهای ترکیبدار و معکوس با سبکمعنییا آمرانه نیز دارای یک رابطه 

 ییگرالیتفکر تحلدار و معکوس با سبک سبک تدریس فردی یا شخصیتی تنها دارای یک رابطه معنی
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گرایی، های تفکر ترکیبدار و معکوس با سبککننده دارای یک رابطه معنیسبک تدریس تسهیل است.

 دار وکننده نیز دارای یک رابطه معنیسبک تدریس تفویض .هست گراییگرایی و تحلیلعمل

 هاافتهی نیا نییدر تب .هستگرایی گرایی و تحلیلگرایی و آرمانهای تفکر ترکیبمستقیمی با سبک

 ای متخصص سیها اشاره کرد. در سبک تدرسبک نیاز ا کینهفته در هر  یهایژگیتوان به ویم

که از دانش  معلم کی عنوانبه اینکهاثبات  (2: شامل مهم دنبال کسب سه هدف به معلمکارشناس، 

از انتقال  نانیاطم (9آموزان خود، دانش یعلم قابلیت ی و ستگیشا باال بردن (1، برخوردار است یخوب

ه ک یآموزان اطالعاتبه دانش کهازآنجاییمتخصص  تدریس در سبکآموزان است. دانشاطالعات به 

تفکر  یهاییتوسعه توانا یبرا یمحدود یهااند، ارائه شده است، فرصتشده یبندپردازش و بسته قبالً

 یسطح علم یارائه دانش و ارتقا برآنند که همچنین در این سبک معلمان شده جادیا هاآنو استدالل 

کتفا به دانش خود ای بیترکمتفکران  کهدرصورتی .ردیآنان صورت گ انیرقابت م قیاز طر آموزانانشد

کر جو کنند. همچنین افراد با تفودیگران بیشتر پرس دیباورها و عقا یدرباره مند دارند تاعالقه نکرده و

در  .تایدارند تا واقع سروکار تیموقع کیحاضر در  یهابا احساسات و ارزش شتریب یلیخ گراترکیب

اشت که توان بیان دگرایی میتفکر آرمان تبیین رابطه مستقیم و معنادار این سبک تدریس با سبک

گونه که معلمان در سبک متخصص بر اطالعات پردازش شده از قبل اعتقاد دارند، در نزد متفکران همان

( 5ول )از جد آمدهدستبه جینتا شده هستند. رفتهیپذ از پیشتفکر  یندهایافکار و فراگرا نیز آرمان

 انآموزدانش یپژوهشگر هیمعلمان و روح سیانواع سبک تدر نیب و مستقیم داریمعن ایوجود رابطه

ارهای ی رفتمؤلفهبیشترین رابطه مربوط به سبک تدریس متخصص و که  دهدقرار می تأییدرا مورد 

در . تهسآموزان دانش نفساعتمادبهی مؤلفه و اقتدار رسمیخالقانه و کمترین رابطه مربوط به سبک 

 مهم و رعنص کی عنوانبههمیشه معلمان های توان بیان کرد که ویژگیمیین نتیجه این پرسش یتب

اثر  سیتدرسبک مانند  یریمتغشوند و میآموزان شناخته دانش یپژوهشگر هیروحدر کننده نییتع

قش ن نیآفرتحولروشنفکران  عنوانبه دارد. معلمان آموزاندانش یپژوهشگر هیروح رشدبر  میمستق

 تیریو مد تیتا با هدا وظیفه دارند هاآندارند.  بر عهدهفراگیران  یپژوهش و یعلم تیرا در ترب مهمی

در ادامه هدف  و افتهیانسان توسعه  یک رسیدن به هدف پرورش، در فراگیراندر  روحیه پژوهشی

معلمان با سبک تدریس خبره یا متخصص دارای  بردارند. گام افتهیجامعه توسعه یک ساختن  آرمانی

 حل مسائل بدان نیاز دارند.و  یفکر شیگشاآموزان برای تجاربی هستند که دانش آگاهی و
این اساس  باشند. برآموزان میمند به انتقال دانش و تجارب خود به دانشاین معلمان عالقه         

در  نیز Guilford (1987) چنانچه آموزان شودنه در دانشقاتواند باعث بروز رفتار خالچنین سبکی می

 تفکرو معتقد است که هد دمی ارقر موردبحث خالقیت با بطهرا در را اگروا تفکر د،خو شهو نظریه

 میباشد هارکا منجاا جدید یهاروش و زهتاهای حل راه برابردر  هنذ دنگشو ممستلزو خالقیت  اگروا

(Qasemi et al., 2011 .)این یافته با نتایج پژوهش (Momeni et al (2017   و  مؤمنی. هستهمسو

 دگاهیاز د کنندهتیمعلم حما یهاو کنش هایژگیو ییشناساهمکاران در یک تحلیل کیفی به 
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تبحر م یپژوهش ینهیدر زم تنهانهکننده تیحما معلمانکه  به این نتیجه دست یافتند آموزاندانش

وهش های این پژیافته. ندینمایم جادیپژوهش را ا یزهیانگ زین فراگیراندر  بلکه و باتجربه هستند،

 ةدکننبینیطور همزمان پیشبه معلمان تفکر و سبک تدریس معلمان حاکی از آن است که سبک

 و معلمان تدریس سبک متغیر دو زمانی که باشند.می آموزاندانش روحیه پژوهشگریمعناداری برای 

 مقدار با کنندگی بینیپیش قدرت دارای ترتیب به گیرندمی قرار باهم تعامل در معلمان تفکر سبک

 هستند. آموزاندانش روحیه پژوهشگری برای( 69/6) و( 99/6)

بیان داشت که از بین تمامی عواملی که شاید بر روحیه  توانمی پژوهشی یافته این توضیح در        

دارد و خود معلمان هستند که  تریپررنگخواهند بود، معلم نقش  تأثیرگذارآموزان پژوهشگری دانش

بیان  Kadivar (2002) که طورهمانخواهند بود.  تأثیرگذارمشخص خواهند کرد عوامل دیگر چقدر 

عامل روش تدریس یا مواد آموزش نیستند، بلکه معلم  ترینمهمداشت در فرایند تدریس و یادگیری 

درس خود دارند. در صورت عدم  هایکالسهای متفاوتی در ها، راهکارها و ویژگیاست. معلمان نگرش

دهد. حضور معلم در کالس درس ها و راهکارها تدریس به آموزش تغییر نقش مینگرشوجود این 

گذارد. سبک تدریس و سبک می تأثیرآموزان بر مزایای امر آموزش از سایر جهات نیز بر دانشعالوه

گذارند. چنانچه گفته می تأثیرآموزان دانش عواملی هستند که بر کالس درس و ازجملهتفکر معلم 

 .گذارندمی تأثیر یادگیری فرایند بر که هستند معلمان خاص یهانگرش و رفتارها شد سبک تدریس

 ستعدادا تا کندمی تدریس دانشجویان را تشویق هایسبک در تنوع از استفاده که است معتقد گراشا

 را خود غالب ترجیحی سبک معلمان تا است این امر آن توانایی خود را بهتر نشان دهند. الزمه و

مطابقت دهند. بدیهی است که تدریس زمانی  آموزاندانش تدریس سبک ترجیح با را شناخته و آن

آموزان گردد. اگر در تواند اثربخشی درست را داشته باشد که باعث پرورش روحیه پژوهشی دانشمی

 چنین معلمانی وجود داشته باشد، هااندیشه باروری و پژوهش گری،های معلمان پرسشنگرش

د که های این پژوهش نشان دایافته .کنندمی با روحیه پژوهشی باال تربیت و نقاد متفکر، آموزانیدانش

 آموزانانشدر د روحیه پژوهشگری کننده بینیمعلمان پیش سبک تدریس معلمان در کنار سبک تفکر

گی توان آن را توانایی دانست بلکه چگوناندیشد و نمیاست که معلم میای خواهد بود. سبک تفکر شیوه

ها مشابه باشند اما در گوید افراد ممکن است در تواناییهاست، چنانچه گراشا میاستفاده از توانایی

 تجلیمفرایند تدریس  در را دخو تأثیر مستقیم طوربه معلم تفکرهای تفکر متفاوت باشند. سبک سبک

آموزان اثرات خاص تواند در دانشآموز همسو یا مغایر باشد میزد. اگر سبک تفکر معلم با دانشسامی

 عهموردمطال بسیاری هایپژوهش در آموزاندانش بر تأثیر و تفکر هایسبک نقش خود را داشته باشد.

و  موزان برسی شدآبر میزان روحیه پژوهشگری دانش تأثیردر این پژوهش نیز این  .است گرفته قرار

زان آمودانش کننده روحیه پژوهشی بینیپیشتوانند تفکر معلمان می هایسبک مشخص شد که

س است که سبک تدری این شکآوریم بی دست به واحد نتیجه یک پژوهش این از بخواهیم باشند. اگر

 داشته باشند.توانند نقش محوری آموزان میو تفکر معلمان برای پرورش روحیه پژوهشگری دانش
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مقی، یادگیری ع توان دریافت که معلمان در سبک تدریس خود بهبا توجه به نتایج این پژوهش می    

بک غالب که س کنندهسبک تسهیل چراکهمفاهیم کاربردی و یادگیری مشارکتی توجه بیشتری دارند، 

، همچنین فراگیران هستمعلم و  آموزتعامالت دانش یبر مبناتدریس در این پژوهش شناخته شد، 

و  قیتحق آموزان دیگر و درو دانشمعلمان خود، تعامل با  یریادگی یدر طراحکننده در سبک تسهیل

از سوی دیگر نتایج مربوط به سبک غالب تفکر این برآیند را . دارند یفعال ینقش، تیمسئول یابیارز

از روش مشارکتی در کالس  مندبهره خواهند داشت که معلمان مدارس هماهنگ با سبک تفکر خود

اشته باشد. تواند دسبک تفکر تحلیلی بیشترین رابطه را با یادگیری مشارکتی می چراکهخواهند بود، 

 برخوردار یآموزان از سطح خوبدانش یپژوهشگر هیروحهای این پژوهش نشان داد که  همچنین یافته

با رویکرد  یو درس یآموزش یهانامهبردر کنار  وپرورشآموزش الزمه این مهم این است که است.

 ی همچونپژوهشگر ساسیعناصر ا بتوانندکه  آموزش دهد یبه نحو محوری، معلمان را نیزپژوهش

آموزان، پرورش و شکوفا در دانش را خودتنظیمی، کنجکاوی و حل مسئله، تفکر انتقادی ت،یخالق

 سازند.

 پژوهش: هامحدودیت
 دلیل محدود بودن جامعه به دو نواحی شهر شیرازنتایج این پژوهش به پذیریتعمیم(  مشکل 2

امکان  شهر شیراز وپرورشآموزش نمازسا توسط شدهاعمال یتودمحد دلیلبه ،حاضر هشوپژدر  (1

ین ا مطالعه نمکاا چنانچه های فراگیران نظیر سن، معدل، پایه تحصیلی و... فراهم نشد،بررسی ویژگی

 نتایج این بررسی را از زوایای دیگر انبتو تا شتدا دجوو یبیشتر لحتماا ،شدمی همافرها ویژگی

 .دنمو مطالعه

 گرید یکهای این پژوهش یبررسی همزمان متغیر نهیدر زمهای انجام شده پژوهشمحدود بودن ( 9

 .باشدمیپژوهش  یهاتیاز محدود

 پیشنهادات پژوهش:
 آموزانتدریس و تفکر از منظر دانشانجام پژوهشی جهت بررسی ترجیح سبک  (2

پرورش در جهت هر ساله پیش از آغاز سال تحصیلی ضمن خدمت  مدتکوتاه یآموزش هایدوره (1

 برگزار شود.معلمان  یآموزان برادر دانش یپژوهشگر هیروح و ارتقاء

 مناطق آموزشی دیگر و  مراکز آموزش عالیتکرار پژوهش در  (9
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